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مه  .0الصادر فً  141.41.1 ظهٍر شرٌف رقم

وامج لمحى ( فً شأن وضع بر.0.1ماي .0) 1.41رجب

األمٍة بالمساجد
1

 

 انؽًذ هلل ٔؼذِ ،

 :تذاخهّ -انطاتغ انشزٚف 

 )يؽًذ تٍ انؽظٍ تٍ يؽًذ تٍ ٕٚطف هللا ٔنّٛ(

 :انشزٚف ْذا، أطًاِ هللا ٔأػش أيزِ أَُاٚؼهى يٍ ظٓٛزَا 

ؼٛاء دٔر انًظاظذ ٔتؼس رطانرٓا فٙ ذأطٛز ؼزطا يٍ ظالنرُا انشزٚفح ػهٗ إ

 طُاخ؛ٕاًانًٕاطٍُٛ ٔان

نصزٔج انًهك خطاتُا تًُاطثح ذخهٛذ انذكزٖ انظاتؼح ٔاالرتؼٍٛ ٔػًال ترؼهًٛاذُا انًُظًح ت

ٔانٕطُٛح ٔفق تزَايط ح األتعذٚح ٔانذُٚٛح انًظاظذ نذرٔص يؽٕ األيٛاضٛح تفرػ قنٔانشؼة ا

 ٔسارج األٔقاف ٔانشؤٌٔ ترُفٛذِ؛ هفيؽكى يضثٕط ذك

 طار قإََٙ ُٚظى ْذِ انذرٔص إظالنرُا انشزٚفح نٕضغ ٔطؼٛا يٍ 

  .يٍ انذطرٕر 14 ٔتُاء ػهٗ انفظم

 أطذرَا أيزَا انشزٚف تًا ٚه6ٙ

 المادة األولى

ٚظًٗ تزَايط نًؽٕ األيٛح  ٔسارج األٔقاف ٔانشؤٌٔ اإلطاليٛح ٚؽذز ذؽد إشزاف

 فًٛا تؼذ تاطى انثزَايط.زَايط يؽٕ األيٛح تانًظاظذ ٔٚشار إنّٛ ت

ٔانرؼثٛز  غٛز انًرؼهًٍٛ يٍ انقذرج ػهٗ انقزاءج ٔانكراتح إنٗ ذًكٍٛتٓذف انثزَايط 

ح ٔؼفع ٔفٓى طٕر يٍ انقزاٌ انكزٚى ٔيؼزف ،ٔإَعاس انؼًهٛاخ انؽظاتٛح ،ٔانكراتٙانشفٓٙ 

 ٔانًؼايالخ ٔاكرظاب يٓاراخ ؼٛاذٛح.نهؼثاداخ  ؼكاو انؼايحاأل

 0المادة 

انًكهفح تاألٔقاف ذهقٍ درٔص يؽٕ األيٛح تانًظاظذ انرٙ ذؽذدْا انظهطح انؽكٕيٛح 

َظثح ٔذؼطٗ األٔنٕٚح نهًُاطق انرٙ ذقم فٛٓا إضافٛح فٙ شكم طاػاخ  اإلطاليٛحٔانشؤٌٔ 

 َظثح األيٛح. ذزذفغ فٛٓا ذرص أٔرًان

 .االذظالكًا ًٚكٍ أٌ ذهقٍ ْذِ انذرٔص ػثز يخرهف ٔطائم 
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 4المادة 

 فٙ يظر6ٍُٕٛٚٚعش تزَايط يؽٕ األيٛح 

رطح أٔ انذٍٚ اَقطؼٕا ػٍ انذارطح ٕا انًذعٚظرفٛذ يُّ انًغارتح انذٍٚ نى ٚهأٔل يظرٕٖ 

 ٕا يٓارج انقزاءج ٔانكراتح.ٔضٛؼ

 ٕٖ األٔل.يظرٕٖ شاٌ ٚظرفٛذ يُّ انُاظؽٌٕ فٙ انًظر

 .المادة 

 ٕض انذارطح تكم ٔاؼذ يٍ انًظرٍٕٚٛ تايرؽاٌ ٔذظهٛى شٓادج.ذر

  1المادة 

ذؽذد تقزار نٕسٚز األٔقاف ٔانشؤٌٔ اإلطاليٛح شزٔط ٔكٛفٛاخ انرظعٛم َٔظاو 

 انرذرٚض ٔااليرؽاَاخ.

 6المادة 

 األيٛح يٍ طزف 6ٚؤطز انًظرفٛذٌٔ يٍ تزَايط يؽٕ 

  ؛تانًظاظذيؤطز انذرٔص  

 ؛انظاْزٍٚ ػهٗ تزايط يؽٕ األيٛح فٙ يخرهف ٔطائم االذظال  

 ًٍٛٛٛ؛يظرشارٍٚ ذزتٍٕٚٛ إقه  

  ٍٛ؛تربويين إقليميينيُظق  

 ؛جهويين منسقين تربويين 

 وطنيين؛ منسقين تربويين 

 7المادة 

ٔانًرٕفزٍٚ ػهٗ دارج اإلألشخاص غٛز انًُرًٍٛ إنٗ تٍٛ اٚخرار يؤطزٔ انذرٔص يٍ 

 القرضاء.اػُذ  ،أدَٗاإلظاسج أٔ شٓادج شٓادج 

 8المادة 

ٔانًُظقٌٕ انرزتٌٕٕٚ تأطُافٓى انًُظٕص ًٌٕٛٛ قهإلظرشارٌٔ انرزتٌٕٕٚ اٚخرار انً

ٔانًرٕفزٍٚ ػهٗ شٓادج  نإلدارجأػالِ يٍ تٍٛ األشخاص غٛز انًُرًٍٛ  2ػهٛٓا فٙ انًادج 

، أٔ انًرٕفزٍٚ ػهٗ ذعزتح ال ذقم ػٍ طُرٍٛ فٙ انرأطٛز تثزَايط يؽٕ ؼادنٓاٚأٔ  اإلظاسج

  األيٛح تانًظاظذ.
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 9المادة 

    انثزايط يٍ تٍٛ انًٕظفٍٛ انًزذثٍٛ ػهٗ األقم فٙ طهى األظٕر يأطزًٔٚكٍ اٌ ٚخرار 

ػهٗ األقم تانُظثح نهًظرشارٍٚ  4تانُظثح نًؤطز٘ انذرٔص، ٔفٙ طهى األظٕر رقى  3رقى 

ػهٗ األقم تانُظثح نهًُظقٍٛ انرزتٍٕٚٛ اإلقهًٍٛٛٛ  5، ٔفٙ طهى األظٕر رقى اإلقهًٍٛٛ انرزتٍٕٚٛ

            نعٍٕٓٚٛ ٔانًُظقٍٛ انرزتٍٕٚٛ انٕطٍُٛٛ.ٔانًُظقٍٛ انرزتٍٕٚٛ ا

  .1المادة 

 .كٛفٛاخ اخرٛار يؤطز٘ انثزَايط ذؽذد تقزار نٕسٚز األٔقاف ٔانشؤٌٔ االطاليٛح

 11المادة 

 .ال ٚظٕؽ نًؤطز٘ انذرٔص االَقطاع ػٍ يشأنح يٓايٓى قثم اَرٓاء انظُح انذراطٛح

 10المادة 

ذأطٛز انذرٔص يٓاو  طاليٛح يذج ؼظضاإل شؤٌٔٔقاف ٔاناأل نٕسٚز ذؽذد تقزار

ضافٛح انًخظظح نهقٛاو انظاػاخ اإلنرؼٕٚض ػٍ ، ٔيقذار أانرُظٛق ٔاالطرشارج انرزتٍٕٚٛ

  .تئؼذٖ ْذِ انًٓاو

 14المادة 

 انًذرطٙ.ٚظرفٛذ انثزَايط يٍ َفض انؼطم انًطثقح ػهٗ انرؼهٛى 

 .1المادة 

قثم ذارٚخ طذٔر  انثزَايط ٍنهًظرفٛذٍٚ ي انًظهًحذؼرثز طؽٛؽح شٓاداخ انُعاغ 

  ْذا.َا انشزٚف ظٓٛز

 11المادة 

ٔقاف ٔانشؤٌٔ ائذج انثزَايط تًٛشاَٛح ٔسارج األٕدج نفانًزطذظعم االػرًاداخ انًانٛح 

 طاليٛح .اإل

  16 المادة

ٔقاف انذ٘ ُٚشز تانعزٚذج انزطًٛح إنٗ ٔسٚز األٚظُذ ذُفٛذ ْذا انظٓٛز انشزٚف 

 ٔانًانٛح ، كم ٔاؼذ فًٛا ٚخظّ . االقرظادٔٔسٚز  طاليٛحاإل ٌٔانشؤٔ

  (.0215ماي  02)1534من رجب  02وحرر بالفقيه بن صالح في 
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